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Benvolguda família, 
 
Des de l’equip de tutoria, i per tal de complementar l’orientació acadèmica del vostre fill/a, tenim 
previst realitzar una xerrada informativa sobre el Pla d’Orientació que es duu a terme en el nostre 
centre, en el qual exposarem les diferents sortides que existeixen a l’acabar quart d’ESO. La reunió 
es realitzarà el dia 19 de febrer a les 20:00 h al Poliesportiu del centre. 
 
Després d’aquesta xerrada tindrà lloc una reunió informativa sobre el viatge de final d’etapa a 
Itàlia, que es realitzarà del 2 al 8 de març. En aquesta reunió es farà una explicació de l’itinerari a 
seguir i la documentació necessària pel viatge; així com una sèrie de recomanacions de cara al bon 
funcionament de la sortida. Recordeu que, sobretot, cal demanar amb temps la Targeta Sanitària. 
 
El professorat acompanyant serà: Rosa Mª Sol, Xavier Jauset, Ramon Llanes, Begoña Esteban i Sílvia 
Pons. 
 
 L’import de la sortida s’ha fraccionat en dos pagaments. Un de 150 € que ja s’ha realitzat i l’últim 
que serà aproximadament d’uns 300€ (l’import definitiu dependrà dels diners recollits per cada 
alumne en  les diferents activitats realitzades). 
 
Atentament,  

Lleida,  12 de Febrer 2015 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En/Na   _____________________________________________________________ 

AUTORITZA al seu fill/a ___________________________________________ a participar en el 

VIATGE FINAL D’ETAPA que es realitzarà a ITÀLIA i que tindrà lloc entre els dies 2 al 8 de març, i 

 
DELEGA en els professors/res acompanyants la potestat de prendre les decisions, que considerin 
més adients, davant les situacions que es puguin presentar durant el transcurs del viatge. 
 
Recordar-vos que l’activitat ha estat aprovada pel Consell Escolar de l’Institut i que es tracta  
d’una sortida de convivència on el respecte mutu, així com la bona relació entre tots i totes han 
d’ésser aspectes prioritaris. 
  
Lleida,  ......  de  .......................  del 2015     
 

 
 

Signatura : 


